پرونده سال

ایـــران مـــا

عکس :فدراسیون فوتبال

گفتوگو با علیرضا بیرانوند
که حاال الگوی بسیاری از جوانان است

ایرانیعنیعشق،شکوهوبزرگی
حمیدرضا اسکندری

خبرنگار

علیرضــا بیرانوند بــه یکی از چهرههای ویژه ورزش بخصوص فوتبال ایران تبدیل شــده اســت.
فوتبالیستی که به رغم زندگی سخت در دوران کودکی ،حاال به الگوی بسیاری از جوانان این مرز
و بوم تبدیل شــده و شاید خیلیها در رؤیایشــان ،آینده خود را با این دروازهبان تطبیق میدهند.
پرتابهای دســت قدرتمنــد از ویژگیهای قابل توجه این دروازهبان اســت که باعث میشــود
تــوپ نزدیکیهای محوطــه جریمه حریف فرود آیــد .او در یکی از همین پرتاب دســتهایش در
جام ملتها باعث شــد رسانههای معتبر جهان واکنش نشان دهند و در فضای مجازی چالشی
برای گلرهای بزرگ دنیا مثل آلیســون بکر ،دخیا و ادرسون ایجاد شود .حاال بیرانوند کسی است
که از کارگری و مشقتهای زیاد به گلر شــماره یک پرسپولیس و تیم ملی تبدیل شده و به واسطه
عملکــردش بارها اســم «ایران» را در تیتــر و مطالب رســانههای معتبر جهان قرار داده اســت.
گفتوگوی «ایران» با علیرضا بیرانوند پیش روی شماســت .با خواندن صحبتهای بیرانوند
میتوان با حس و حال و نگاه او به کشورمان بیشتر آشنا شد.
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ëëاگر بخواهی کشور ایران را در چند جمله توصیف
کنی ،چه میگویی؟
ایران یعنی عشق ،یعنی شکوه و بزرگی و همه
ما باید به ایرانی بودنمان افتخار کنیم.
ëëعلیرضا بیرانوند در این مدت باعث شد چند بار
نام کشور ایران در رسانههای آسیایی و بینالمللی
در تیترهــا قرار بگیرد .دربــاره این موضوع و حس و
حالی که خودت داری ،صحبت کن؟
باعث افتخارم اســت که به عنــوان یک ایرانی
رســانههای خارجــی از مــن یــاد کردنــد و بابــت
ایــن موضــوع احســاس غــرور میکنم .البتــه این
موفقیتهــا جز با تــاش و همراهــی همبازیان و
مربیانــم ممکن نبــود .خوشــحالم از اینکه اســم
ایران در دنیا مطرح میشــود .این موضوع افتخار
بزرگــی اســت و امیــدوارم بتوانــم ایــن مســیر را
همچنــان ادامه دهــم .خیلی دوســت دارم روزی
بازی در لیگ برتر انگلیس را تجریه کنم و در آنجا
نام کشورم را بر سر زبانها بیندازم.
ëëایران کشوری اســت که ترکیبی از اقوام مختلف
را دارد .عالوه بر لرســتان که خــودت اهل آنجایی،
نظــرت دربــاره دیگر اقــوام چیســت و کدامیک را
بیشتر دوست داری و چرا؟
همه قومها عزیز و قابل احترام هســتند .همه
مــا در ایران و زیر یک پرچــم زندگی میکنیم؛ لر،

بلوچ ،شمالی ،ترک ،عرب ،فارس و ...فرقی ندارد
مهم این اســت که همه ما ایرانی هســتیم و برای
موفقیت و ســربلندی ایران تــاش میکنیم .من
عاشق مردم هستم و همه قومها را دوست دارم.
البته لرســتان محل تولدم اســت و عاشــق شهر و
اســتانم هستم .با افتخار اعالم میکنم لر هستم.
لرها به غیور بودن معروف هستند.
ëëاگــر بخواهــی بــرای کســی که هیــچ شــناختی از
لرســتان نــدارد ،آن خطــه را توصیــف کنــی چــه
میگویی؟ در واقع مشخصات بارز لرها چیست؟
قــوم لــر تاریــخ کهنــی دارد و ایــن تاریــخ
باعــث افتخــار و غرور مــردم این خطه اســت .به
هموطنانــم توصیــه میکنــم در تعطیــات عیــد
حتمــاً به خرمآباد و شــهرهای دیگر اســتان آمده
و از زیباییهــای اینجا لذت ببرنــد .از قدیم مردم
لــر به ســاده دلــی معــروف بودنــد .ضمــن اینکه
بارها با غیرتشــان جلوی دشمنان این مرزو بوم
ایستادگی کردهاند.
ëëبه عنــوان یــک ورزشــکار حرفهای وقتــی پرچم
ایراندرفوتبالیاهررشتهایدرمیادینبینالمللی
به اهتزاز درمیآید ،چه حسی داری؟
هر تیمی از کشــورمان یا ورزشــکاری موفقیت
بــه دســت بیــاورد و پرچــم ایــران را در میادیــن
بینالمللــی بــه اهتــزاز درآورد ،باعــث افتخار هر

ایرانــی اســت .همیشــه آرزوی مــن ایــن بــوده که
باعــث افتخــار کشــورم شــوم و همه تالشــم را در
این مورد میکنم .هیچ لذتی باالتر از این نیســت
که باعث ســربلندی کشورت شــوی .در مسابقات
جهانی و مخصوصاً المپیک وقتی طالیی کســب
میکنیم با تمام وجود خوشحال میشوم.
ëëبــه نظرت چــرا باید ایــران را دوســت داشــت و
چه شــاخصههایی باعث میشــود که این دوست
داشتنبیشترشود؟
ایــران بــا چندهــزار ســال تمــدن بــرای همــه
دنیــا شــناخته شــده اســت .یک کشــور اصیــل که
مردمانــش به مرام ،معرفت و مردانگی معروف
هســتند .ایــران در تمــام دوران خــودش بهتریــن
پزشــکان ،فیلســوفان ،دانشــمندان ،ریاضیدانان،
ورزشــکاران و جنگجویان را به دنیــا معرفی کرده
که در کتب تاریخ همه اینها ثبت شده است .البته
وظیفه هر ایرانی است که برای کشور و جامعهاش
مفید باشد.
ëëرهبری یکبار به طور مستقیم بیرانوند را برای تیم
اقتصادی و تالش دولت مثال زدند و از جمله «آن
دروازهبــان خوب» اســتفاده کردند .نظــرت در این
باره چیســت که تالش یک فوتبالیســت توانســته
الگویی از سوی رهبر معرفی شود؟
باعــث افتخارم اســت که رهبــر از من تعریف
کــرد و ایــن افتخــار نصیــب هرکســی نمیشــود.
امیــدوارم بتوانم در هر میدان بینالمللی ســرباز
شایستهای برای ایران باشم.
ëëیک ورزشــکار از چه طریقــی میتواند در معرفی
بهتر کشور ایران به جهان نقش داشته باشد؟
جدا از افتخار و مقامی که در میادین بینالمللی
کسب میکند ،باید از لحاظ اخالقی هم الگو باشد.
همه ما ورزشــکاران ملی نام بزرگی را با خود یدک
میکشــیم و بایــد طــوری زندگــی کنیــم کــه بــرای
نوجوانان و جوانان الگو باشــیم .البته شاید بعضی
مواقع اشتباهاتی هم از ما سر بزند که امیدوارم این
اشتباهات را جوانان نادیده بگیرند.

